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Resumo: 

Parafraseando Roland Barthes, poderíamos afirmar que a importância da 

fotografia encontra-se sobretudo no que ela nos dá a ver, e não na 

irredutibilidade do objecto representado. De facto, enquanto testemunhos 

únicos de espaços tantas vezes já inexistentes, estes documentos 

evidenciam a necessidade da sua análise critica, onde a contextualização do 

objecto fotográfico ocupa lugar central. Partindo deste pressuposto, o objetivo 

da nossa proposta é apresentar um levantamento preliminar do trabalho 

fotográfico de Augusto Bobone em diversos arquivos e bibliotecas, 

potencialmente relevante para o estudo da Arquitectura da Ciência em 

particular, e da História da Ciência em geral.  
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